REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMI$LIA
CONSILIUL ORA$ENESC CIMI$LIA
0241 25139
4100, str. Stefan cel Mare 14, or' Cimiglia, te|.: 0241 22842, fax:

DECIZIE
nr.7l3
din 09.11.2017
Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului funciar qi impozitului
pe bunurile imobiliare pentru anul 2018

nt'435
in conformitate cu art.lz (2), (3) din Legea privind descentralizarea admtnistrativd
public6 locald nr. 436 din 28.12'2006,
din 2g. 12.2006, art. l4(2) a) din Legeaprivind administralia
art. 4, p'(4) qi anexele nr' I qi nr' 2
art,280 din Titlul Vt ai iodului Fiscal al Republicii Moldova ,
Fiscal nr. 1056 din 16'06'2000 cu
din/la Legea pentru punerea in aplicare a Titiului VI din Codul
modific[ri, Consiliul origenesc Cimiqlia DECIDE:

A stabili urmdtoarele cote concrete ale impozitului pe bunuri imobiliare:
1.1. Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare evaluate:
qi case de locuit individuale,
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaJie locativd (apartamente
pe
care acestea sint amplasate'
terenuri aferente acestor bunuri), pentru gataiele 9i terenurile
1.

pe ele:
loturile intovdrdgirilor pomicole cu sau fbrd construclii amplasate
dinbazaimpozabill a bunurilor imobiliare pentru or. cimi$lia;
- 0,1 o o/o
pentru satele Bogdanovca Veche,
- 0,075 drnbazaimpozabila a bunurilor imobiliare
Bogdanovca Noud 9i Dimitrovca'
b) p'entru terenurile agricole cu construclii amplasate pe ele:
or' Cimiglia fbr6 satele din
- b, f s % dinbaza imiozabild a bunurilor imobiliare pentru
componenfd;

Veche, Bogdanovca
- 0,1% dinbazaimpozabila a bunurilor imobiliare pentru satele Bogdanovca
Nou6 qi Dimitrovca.
neevaluate:
1.2. cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
1.2.l. Pentru terenurile cu destinalie agricold:
a) pentru'toate terenurile, altele decit destinate finelelor qi pdgunilor:
.ur. uu indicii cadastrali - 1,5 lei pentru un grad-hectar;
care nu au indicii cadastrali - I 10,0 lei pentru un hectar;
b) pentru terenurile destinate finelelor qi pdgunilor:
care au indicii cadastrali - 0,7 5 lei pentru un grad-hectar;
care nu au indicii cadastrali - 55,0 lei pentru un hectar;
lei pentru un hectar de
c) pentru terenurile ocupate de obiecte acvatice (razuri,lacuri, etc.) - 1 15
suprafald acvaticd.
| .2.2. P entru terenurile din intravilan :
loturile de pe lingd casd (inclusiv terenurile
a) terenurile pe care sint amplasate fondul de locuinle,
casd gi distribuite in extravilan, din cauza
atribuite de c6tre consiliul orf,genesc ca loturi de pe lingd
insuficienlei de terenuri in intravilan):
- in oragul Cimiglia - 2,0 lei pentru 100 m'p',
1'0 leu pentru 100 m'p'
- ?n satele Bogdanovca Veche, Bogdanovca Noud 9i Dimitrovca neevaluate de c6tre organele
b) terenurile destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri
pentru 100 m'p'
cadastrale teritoriale confoim valorii estimate: - 10,0 leu

l.2.3.Terenuriledinextravilanalteledecitceleindicateinpct.4,neevaluatedec6treorganele

* 70,0 lei pentru 100 m'p.
cadastrale teritoriale conform valorii estimate:
amplasate cladiri qi construc{ii' carierile 9i
L2.4.Teren rrile din extravilan pe care sint
neevaluate de cdtre organele cadastrale
plminturile distruse in urma activit6lii A. f*Au..re,
lei pentru 100 m
: ,ieritoriale conform valorii estimate: - 350'0
destinatrie agricola' precum 9i pe alte bunuri
cu
qi
construcliile
pe
cladirile
1.2.5. Impozitul
teritoriale conform valorii estimate' se
imobiliare, neevaluate de c[tre organele cadastrale
stabilegte duPd cum utmeazd+

p.-

-pentrupersoanelejuridiceqif,rzice.caredesfrgoarlactivitatedeintreprinzdtor_0,1lasuta
pe perioada fiscal[;
din valoarea contabil6 a bunurilor imobiliare
la prima liniu!6 - 0'1 la sutd din costul
- pentru p.rroun"l" fr"ic",altele deciit.i. ipttiftcate
:bunurilor imobiliare.
1'2.6.Impozitulpebunurileimobiliarecudestina[ielocativd(apartamentegicasedelocuit
individuale,garage)dinsateleBogdanovcaVeche,BogdanovcaNoudEiDimitrovcasestabileqte
eupa+um-urmeaza+
'vitate de intreprin z6tor
-0,1 la sut6
actt'
- pentru persoanelejuridice 9i fizice.care desfbqoard
pe perioada. fiscal6;
din valoarea contabil6"a bunurilor imobiliare
-pentrupersoaneleftzice,alteledecitcelespecificatelaprimaliniuld_0,llasutddincostul
bunurilor imobiliare.
, ^^+r, .x /^^.
(apartamente $r case
decit cea- locativa
.2.T.Impozitul pe bunurile imobiliare cu alt6 destinalie
delocuitindividuale)dinor'Cimiqlia,fbr6sateledincomponen!6careapa(inpersoanelorftzice,
in
teritoriale conform valorii estimate' se stabileqte
neevaluate de c6tre organele cadastrale
imobiliare'
mbrime de 0,21a sutd din costul bunurilor
publicare pe pagina WEB a
prezentadecizie-se aduce la cunostinla puuti.u prin afisare si

2.

ilS,liiliiur

pune
asupra executarii prezentei decizii se

in sarcina comisiei economico-financiard

investitii.
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